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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по 

батькові: 

Горошкова Лідія Анатоліївна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Доктор економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 - «Економіка і управління національним 

господарством», доцент по кафедрі менеджменту 

організацій та логістики 

Вчене звання по кафедрі: Професор 

Посада: Професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7142-4308    

Профіль: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507327640 

 

e-mail: goroshkova69@gmail.com 

Контактний телефон: +38 066 212-39-19 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота: 102 

Курсова робота: - 

Вид контролю: іспит 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна / дистанційна (попереднє ознайомлення з 

матеріалами та робота форумі щодо питань теми 

лекції (синхронний та асинхронний режим )  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій 

навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Відповідно до затвердженого розкладу занять для 

здобувачів освіти в БІНПО 
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

Здатність побачити та сформулювати проблему в аудиті та оцінюванні 

управлінської діяльності (ЗК 2). 

Здатність імплантувати у професійну діяльність творчий потенціал в 

оцінювання та аудиті управлінської діяльності (ЗК 2). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК 3). 

Очікувані результати навчання: 

Оволодіння знаннями щодо: теоретичних та практичних засад аудиту та 

оцінювання управлінської діяльності (РН 1); механізми та технології 

планування, управління та оцінювання управлінської діяльності (РН2); 

організаційно-економічну модель функціонування підприємств (РН3); 

особливості діяльності підприємств у ринкових умовах (РН4). 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна:  

Обізнаність в основних питаннях аудиту та оцінювання управлінської 

діяльності (РН 1) 

Вміння та практичні навички проводити пошук інформації та аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати її, а також планувати, управляти організацією 

(ПРН 2). 

Навички міжособистісної взаємодії (ПРН 3). 

 

5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни.  

 

6. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої 

освіти знаннями за напрямом «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» та 

відповідними уміннями і здатностями для здійснення ефективної професійної 

діяльності за спеціальністю, а саме: поглиблення теоретичних знань, засвоєння 
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сучасного методичного інструментарію, практичних навичок ефективного 

управління інформаційними потоками та ресурсами підприємства як 

збалансованої соціально-економічної системи у сучасних динамічних умовах 

господарювання, формування комплексного бачення і розуміння системи 

управління для прийняття альтернативних варіантів управлінських рішень; 

вивчення новітніх підходів до управління процесами прийняття та реалізації 

ефективних управлінських рішень, результативністю використання ресурсів 

підприємства за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь 

обґрунтовувати напрями контролю, альтернативні варіанти управлінських рі-

шень і використовувати механізми побудови інтегрованих систем управління 

суб'єктами господарювання. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7. Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити): економіка підприємства, менеджмент, маркетинг. 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): управління фінансово-

економічною діяльністю, основи управлінського консультування, менеджмент 

організацій. 

 

8. Структура курсу та форма контролю знань 

№ 

п/п 
Тема заняття  

Вид занять і кількість годин  

годин Всього 

лк. лаб. пр. СР 

Змістовний модуль 1. 

«Організаційно-методичне забезпечення менеджменту організацій» 

1. Контролінг: сутність, функції, види й 

основні завдання  

 

1 

 

- 

 

1 

 

15 

 

17 

2. Контролінг та оцінювання у системі 

прийняття управлінських рішень  

 

1 

 

- 

 

1 

 

15 

 

17 

3. Управлінський облік та звітність 1 - 1 15 17 

4. Особливості управління витратами у 

системі контролінгу та оцінювання 

управлінської діяльності 

1 - 2 6 9 

Всього за модуль 1 – 60 год. 4 - 5 51 60 

Змістовний модуль 2. 

«Практичні аспекти менеджменту організацій» 

1. Бюджетування  

1 

 

- 

 

1 

 

15 

 

17 

2. Інструментарій контролінгу та 

оцінювання управлінської діяльності 

 

1 

 

- 

 

1 

 

15 

 

17 

3. Експертна діагностика підприємства у 1 - 1 15 17 
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системі контролінгу та оцінювання 

управлінської діяльності 

4. Організація та ІТ-підтримка 

контролінгу та оцінювання 

управлінської діяльності 

1 - 2 6 9 

Всього за модуль 2 – 60 год. 4 - 5 51 60 

Всього з навчальної дисципліни  8 - 10 102 120 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 4 балів). 

Підсумковий контроль за змістовний модуль (практичне завдання) – 

2 модуля (ПМК 1 – 15 балів, ПМК 2 – 15 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 5 балів, 

СР 2 – 5 балів, СР 3 – 5 балів, СР 4 – 6 балів). 

Підсумковий контроль – екзамен (25 балів). 

 

9. Програма курсу 

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види й основні завдання  

1. Сутність, мета, завдання і функції контролінгу  

2.  Система контролінгу: структура і сутнісна характеристика складників 

 

Тема 2. Контролінг та оцінювання у системі прийняття управлінських рі-

шень  

1. Управління результативністю як теоретична база контролінгу 

2. Використання оцінки вартості бізнесу в прийнятті управлінських 

рішень 

3. Збалансована система оцінних індикаторів як інструмент управління 

бізнесом 

 

Тема 3. Управлінський облік та звітність 

1. Сутність та еволюція управлінського обліку 

2. Управлінська звітність 

3. Упровадження систем управлінського обліку та звітності 

 

Тема 4. Особливості управління витратами у системі контролінгу та 

оцінювання управлінської діяльності 

1. Витрати як основний об'єкт управлінського обліку: сутність, 

класифікація 

2. Моделі калькулювання собівартості продукції  

3. Система управління витратами підприємства і розробка програми 

зниження витрат 

 

Тема 5. Бюджетування 

1. Сутність і цілі бюджетування 

2. Складання та взаємоузгодження бюджетів 

3. Організація процесу бюджетування 

4. Реорганізація фінансової структури підприємства за центрами 
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відповідальності 

5. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень  

 

Тема 6. Інструментарій контролінгу та оцінювання управлінської 

діяльності 

1. Інструментарій стратегічного контролінгу 

2. Інструментарій оперативного контролінгу 

 

Тема 7. Експертна діагностика підприємства у системі контролінгу та 

оцінювання управлінської діяльності  

1. Загальні положення та основні принципи діагностики 

2. Особливості діагностики поточного стану підприємства  

 

Тема 8. Організація та ІТ-підтримка контролінгу та оцінювання 

управлінської діяльності 

1. Організація служби контролінгу та оцінювання управлінської 

діяльності 

2. Автоматизація контролінгу та оцінювання управлінської діяльності                                    

 

10. Методичне забезпечення дисципліни 

Розміщено на навчальній платформі навчального закладу 

11. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 

1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 

електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва документу 

в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 

плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штрафні 
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бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 

12. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій і практичних занять 8 

Виконання  практичних завдань 16 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

21 

Залікові завдання  за змістовними модулями 1 і 2 30 

Екзамен (тестування за курсом навчальної 

дисципліни) 
25 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка за  

шкалою ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 -64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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2. Нападовська Л. В. Управлінський облік. — Д.: Наука і освіта, 2012. — 

355 с. 

3. Петренко С. Н. Контроллинг: Учебное пособие — К.: Ника-центр, 

Эльга, 2014. — 328 с. 

4. Хан Д. ПиК: Планирование и контроль: концепция контролинга: Пер. 
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5. Пушкар М.С. Контролінг:  Монографія. — Тернопіль:  Карт-бланш, 

2007. - 143 с. 

 

Додаткова: 

1.  Лігоненко   Л.   О.   Антикризове   управління   підприємством: 

теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій - К.: КНЕУ, 

2011. - 580 с 
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